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Corpinnat tampoc
vol la MAT ni el
polígon de Sant
Marçal-Cal Vies

Una quinzena
d’elaboradors
s’exhibeixen en La
Verema del Cava
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Alt i Baix Penedès | Agricultura

Sant Sadurní | Comerç

Els senglars amenacen
les vinyes i els camps
de fruiters del Penedès
// HISTÒRIC Ja fa anys que els agricultors denuncien la gran quantitat

d’exemplars d’aquesta espècie que s’alimenta dels cultius del territori
Eva López
Vilafranca
El míldiu gairebé va acabar
l’any passat amb la collita
de raïm al Penedès. La pitjor
plaga que es recorda d’aquest
fong, que pansifica la fruita
fins a deixar-la inservible, va
arrasar un 35% de les vinyes
del territori deixant els viticultors sense bona part de la
feina feta al llarg de l’any.
Enguany sembla que el míldiu es manté a ratlla. La sequera que s’ha registrat al Penedès aquest 2021 no ha fet
proliferar la malaltia, però tot
i això els agricultors no estan
tranquils. Una altra plaga, la
dels senglars, amenaça els
cultius. Aquesta no és una
problemàtica nova, però el
cert és que els darrers temps
ha agafat més força que mai.
Fa tres anys, els viticultors
del Penedès ja denunciaven
al 3d8 les destrosses que
aquesta espècie provocava a
les vinyes. I no només els senglars, sinó també els cabirols
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o algunes aus. Aquell 2018, a
Subirats hi havia elaboradors
que denunciaven que havien
perdut fins al 100% d’alguna vinya. Lluny de millorar,
sembla que la situació no ha
fet més que empitjorar, i no
només afecta les plantacions
de raïm, sinó també la d’altres
arbres fruiters, com poden ser
els presseguers.
A començament de la temporada de collita del Préssec
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d’Ordal, enguany els productors denunciaven que
aquesta era la “pitjor plaga”
a la qual haurien de fer front
aquest 2021. I tot i que des
dels sindicats s’ha demanat a
la Generalitat que posi eines
per solucionar el conflicte,
fins ara no s’ha trobat la via
per arreglar-ho.
Tant és així, que els viticultors del Penedès asseguren
que els senglars poden acabar

amb una bona quantitat de la
collita d’enguany, que la sequera ja farà que sigui més
escassa de l’habitual. “La situació està descontrolada.
Des de fa cinc anys que anem
com més va pitjor”, denuncia
Josep Esteve d’Unió de Pagesos, que reconeix que si no es
posen mesures els 365 dies de
l’any per revertir la situació,
el problema no farà més que
créixer.

L’acció ‘Troba la
Fil·loxera’ tornarà a ser
enguany 100% digital
// DATES La campanyà es durà a

terme de l’1 al 15 de setembre
3d8
Sant Sadurní
Som Sant Sadurní, l’entitat
que aglutina bona part del
comerç sadurninenc, torna a
apostar enguany per l’acció
‘Troba la Fil·loxera’ per promocionar les empreses en
el marc de les Fires i Festes.
Com ja es va fer l’any passat, aquest 2021 l’acció tornarà a ser 100% digital i es
durà a terme de l’1 al 15 de
setembre.
‘Troba la Fil·loxera’ és una
de les activitats de Som Sant
Sadurní que més èxit ha
aconseguit els darrers anys,
i enguany celebra la seva sisena edició. Habitualment,
els participants han d’entrar
als comerços on troben la fil·
loxera amagada a l’aparador
per segellar la butlleta de la
campanya, però la crisi sanitària ha obligat l’entitat a reformular la proposta.
La dinàmica de l’activitat
serà enguany igual que la
del 2020. Cada establiment
tindrà un cartell amb un
codi QR on s’amagarà una fil·
loxereta lligada a productes
que vincularan aquella imatge a un sector comercial (alimentació, equipament de la
llar i la persona, restauració,

serveis personals, etc.). En
total hi haurà 15 fil·loxeretes
diferents. Cada sis establiments tindran la mateixa Fil·
loxera amagada. Els cartells
s’han repartit aleatòriament
entre els establiments, així
que es tracta de jugar, voltar pels establiments i anar
escanejant els QR fins a trobar-ne 5 de diferents i poder
entrar al sorteig de diferents
productes.
Com participar

Per participar s’hauran de
descarregar les imatges de
les cinc fil·loxeretes al mòbil, i enviar-les juntes dins
un mateix missatge al whatsapp del Som Sant Sadurní
699 149 070. Caldrà indicar
el nom i cognoms de la persona participant.
Si algú troba les quinze fil·
loxeretes diferents que hi
haurà en els establiments entrarà en el sorteig d’un premi
especial de la Fil·loxera, que
es farà el dia 16 de setembre.
Com és habitual, aquesta acció del comerç sadurninenc
es duu a terme amb la col·
laboració de l’Associació de
la Festa de la Fil·loxera, que
enguany celebra el quaranta
aniversari de la creació de la
bèstia groga que protagonitza algunes de les activitats
més importants de les Fires.

VALOR AFEGIT
PROCÉS NATURAL
A la vida hi ha etapes de creixement i desenvolupament. Els nens petits aprenen a girar-se,
seure, gatejar, per posteriorment caminar i després posar-se a córrer. Aquests passos són
molt importants i caldria no saltar-se’n cap. Tot aquest procés requereix la seva pràctica
i el seu temps i, a més, tenir en compte el grau de maduració i experiència en relació al
que volem aconseguir.
Això, que pot semblar obvi, la majoria de les vegades no ho tenim en compte. Hi ha un
llibre que m’ha servit per redactar aquest text d’avui i que he trobat molt interessant.
“Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva”, de Stephen R. Covey, en què explica molt bé
aquest procés, entre molts altres.
En tot el que fem, tal com diu Covey, en la vida personal o professional s’ha de tenir present la necessitat de passar aquest procés d’aprenentatge. Un procés que ha de passar primerament per una etapa física que ens ajuda a entendre què volem i com aconseguir-ho,
per passar posteriorment a una etapa emocional. L’etapa emocional serà aquella en què
integrem aquests aprenentatges i els adaptem a la nostra manera de ser, d’actuar, de pensar i de veure el món.
Però, com tots sabeu, la majoria de les vegades busquem una drecera i poder-nos saltar
algun d’aquest passos vitals, si més no, per estalviar-nos temps, esforç i aconseguir de
totes maneres el resultat desitjat.
És el fals encant de l’ “Ètica de la Personalitat”, en la qual el gran atractiu bàsicament
consisteix en obtenir una qualitat de vida ràpida i sense grans esforços, sense passar per
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aquest procés natural de treball i desenvolupament que ho fa possible.
L’Ètica de la personalitat es il·lusòria i enganyosa. Intentar trobar resultats de qualitat amb
les seves tècniques malauradament pot ser tan efectiu com intentar córrer una marató
sense entrenament.
Simplement és impossible ignorar, obviar o abreviar un procés d’aprenentatge i
desenvolupament.
Tal com diu Covey, un viatge de 1.000 km comença amb el primer pas i després només es
pot fer un pas cada vegada. És a dir, si d’una escala de 10 punts, jo estic en un punt 2 en
alguna matèria i vull pujar al nivell 5, prèviament hauré de pujar al nivell 3.
Detallaré quasi literalment l’explicació que fa Covey per al món empresarial.
-En el món de l’empresa he vist les conseqüències d’intentar abreviar aquest procés natural de creixement i formació quan els executius pretenen “comprar” una nova cultura
productiva, de qualitat, de moral i serveis al client, amb discursos energètics, continus
somriures o intervencions externes. En aquest cas ignoren el clima de baixa confiança
que es genera produït per aquestes manipulacions.
És quan el teu responsable et posa davant d’una nova feina, una nova responsabilitat i tu
no en tens ni idea. Però, el teu cap t’anima i et diu que es més fàcil del que sembla. T’està
venent el seu producte, sense tenir en compte que tu necessites aprendre, primer conèixer
aquest nou treball i en segon lloc, que el puguis integrar. Quants mals de cap us hauríeu
evitat si no haguéssiu començat la casa per la teulada? Com ho veus?

